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Mars

SAHLGRENSKA TESTAMENTET
Patrik Alströmer berättar om Sahlgrenska testamentet med Östads 

stiftelse. Från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet uppfostrades 

1 628 barn från hela Sverige på Östads barnhus tack vare Nicolas 

Sahlgrens testamente.  

>> Tisdag 27 mars kl 19.00

Skepplanda bibliotek

Fika / Inträde 40:-.

Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Ale kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan

UTSTÄLLNING
Slöjdat mest till ”Lyst” (och lite nytta)
Träarbeten av Lasse Asp från Skepplanda

>>Skepplanda bibliotek 5-29 mars

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 månader och deras 

föräldrar. Vi läser sagor och ramsar.

>> Start torsdag 22 mars kl 9.30 

Surte bibliotek. 

Fem gånger. 

Anmäl dig till sara.dahl@ale.se eller på telefon 

0303-33 01 71.

FÖRFATTARFRUKOST MED 
BIRGITTA STENBERG

Frukost är framdukad från kl 9.30. 

Birgitta Stenberg kl 10.00

Entré 80 kr. Biljetter fi nns att köpa på Ale 

bibliotek

>> Lördag 24 mars Ale bibliotek

Arrangör: Ale kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan

PÅ GÅNG I ALE

Du som är skriven i Ale och är född 1995 eller 

1996 är välkommen att söka feriearbete under 

sommarlovet. Du får arbeta under tre veckor 

med fem timmars arbetsdag, totalt 75 timmar. 

Lönen är 63 kr/ timma.

Din arbetsplats blir inom någon av kommunens 

verksamheter eller på någon förening som är 

verksam i Ale kommun. Gemensamt för alla 

jobb är att de kräver att du är ansvarstagande, 

intresserad av dina arbetsuppgifter och kan ta 

egna initiativ.

Mer information om arbetsplatserna och 

anmälningsformulär fi nns på www.ale.se från 

och med den 20 mars. 

Senast den 5 april vill vi ha din ansökan.

För ytterligare information, hör av dig till Sara 

Mellbin, Arbetsmarknadsenheten, tel 0303 

37 1317, alternativt 0737 73 13 17 eller Johan 

Gustafsson på Ale Fritid, tel 0303-33 04 38, 

alternativt 

0704 32 04 38. Du kan även skicka e-post till: 

feriearbete@ale.se.

Tematräff ar anhörigstöd
Upptaktsmöte i anhörigföreningen

Anhörigföreningen skall  verka som stöd och plattform för 

anhöriga/närstående som vårdar eller stöder någon i sin 

omgivning som på grund av ålder, funktionshinder eller långvarig 

sjukdom är i behov av stöd och omsorg.

En anhörig kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, barn, 

granne, vän. 

På upptaktsmötet kommer styrelsen att presentera sig. Vi kommer 

också att få besök av representanter från anhörigföreningar i två 

närliggande kommuner som kommer med råd och inspiration. 

I en anhörigförening kan man göra mycket. Medlemmars intressen 

och engagemang avgör inriktning och aktivitet.

Är du intresserad så kom till Aktivitetshuset i Älvängen 

(Carlmarks väg 4). 

>> Onsdagen 21/3 kl 18-20 

Vill du veta mer om Anhörigas riksförbund kan du gå in på 

www.ahrisverige.se

Har du frågor kring tematräff en den 21:e mars eller andra 

frågor om anhörigstöd kan du kontakta Ann-Marie Thunberg, 

anhörigkonsulent i Ale 0303-371254 

Nu är det dags att 
söka feriejobb

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09

Ordinarie öppetider 
för allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 

Torsdag kl 17.00-21.00 

Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-21.00 

endast för 16 år och äldre)

Lördag kl 11.00-15.00

Priser Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 

Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

Simskola för 
nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 

Pris 450:- 15ggr.

Måndagar och fredagar 

kl 15.30-17.30

Märkestagning:

Onsdagar kl 15.00-17.00. 

Pris 350 kr.

Köanmälan på tel 0303-33 05 09

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):

Onsdagar kl 20.00-21.00

Torsdagar kl 16.00-17.00

Pris badavgift + 15 kr

Normal vattentemperatur 26-27ºC

Torsdagar varmbad 33-34ºC

Massage
Massör Jessica Torin 

Nyhet! Skepplandahallen 

erbjuder massagetider enligt 

överenskommelse. 

Bokning på tel 0303-33 05 09

Solariet öppet
Måndag-fredag kl 09.00-20.30

Lördag kl 10.00-14.00

Vuxensimskolan
Lördagar kl 10.00-11.00. 

Pris 500 kr för 10 ggr


